
МОТИВИ 
КЪМ ПРОЕКТА НА ЕТИЧЕН КОДЕКС НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ХАДЖИДИМОВО 

 
 

1. Причини, които налагат приемането на подзаконовия 

нормативен акт:  

Не е налична уредба на основните етични стандарти за поведение на 

общинските съветници при упражняване на правата и изпълнение на 

задълженията им,  установени в законите и подзаконовите нормативни 

актове. 

Уредба на правилата за поведение при констатиран конфликт на 

интереси при осъществяване на правомощията на общинския съветник. 

 

2. Цели които се поставят:  

- Повишаване на общественото доверие в общинския съветник. 

- Създаването на гаранции за прозрачност и отчетност при вземането 

на управленски решения и осъществяване на цялостната дейност 

на общинския съветник. 

- Регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие 

между гражданите от една страна и общинските съветници от 

друга. 

- Утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал 

в  общинския съветник и в обществените отношения като цяло. 

   

3. Очаквани резултати от прилагането: 

- Утвърждаване на върховенството на закона и обществения 

интерес, безпристрастността и публичността като основни 

принципи при осъществяване на правомощията на общинските 

съветници. 

- Недопускане на конфликт на интереси в работата на Общинския 

съвет. 

-  Осъществяване на ефективни механизми на контрол за спазване на 

етичните стандарти и санкциониране на нарушителите им. 

 

4. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба  
 За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  
Предлаганият проект е съобразен с Европейския кодекс за добро 

поведение на администрацията. 
 



6. Правни основания: Етичният кодекс на Общински съвет - 

Хаджидимово се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 2 

от Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, при спазване 

изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от 

Закона за нормативните актове. 

 
 
На основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 

дневен срок от публикуване на проекта за Етичен кодекс на Общински съвет - Хаджидимово на интернет 

страницата на община Хаджидимово – www.hadzhidimovo.com, да представят своите предложения и 

становища и на е- mail: obshtinskisavet_hd@abv.bg. 

 

 

 Председател на ОбС: /М. Имамов/ 
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